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وريدية.  الوكــالــة/كانيوالت  مو�ضــوع  /ميديبال�س.  وكالة 
 )7443( برقـــم  �ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2009/5/3م. وذل

2019/5/3م

�ضوئية.  الوكــالــة/م�ضاحات  مو�ضــوع  ويل.  /�ضينزن  وكالة 
 )7175( برقـــم  �ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة 
ــــخ:2008/9/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/9/13م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/كانيوالت.  مو�ضــوع  /�ضرتمييد.  وكالة 
 )6854( برقـــم  لــالأدويــة.  ابــونــورالــديــن  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2008/3/4م. وذل

2019/3/4م

ت�ضخي�ضية.  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  /ريتواليف.  وكالة 
 )7082( برقـــم  �ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة 
ــــخ:2008/7/15م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/15م

وكالة /�ضركة �ضنجن لل�ضناعات احلديثة. مو�ضــوع الوكــالــة/
�ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  طبية.  اأجهزة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/7/18م.   )11892( برقـــم 

من تاريخ: 2019/7/18م

حتليل  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  كورنلي.  /ميزو  وكالة 
�ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  الــدم.  ايونات 
برقـــم )7870( وتاريـخ:2010/3/29م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/3/29م

الفح�س.  الوكــالــة/قفازات  مو�ضــوع  /كــو�ــضــان.  وكــالــة 
 )9212( برقـــم  �ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2013/4/8م. وذل

2019/4/8م

الوكــالــة/اأ�ضرطة  مو�ضــوع  املــحــدودة.  اي  اف  /دي  وكالة 
�ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  البول.  كوا�ضف 
برقـــم )10277( وتاريـخ:2015/1/1م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/1م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  الطبية.  للمعدات  /كميل�س  وكالة 
�ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  القلب.  تخطيط 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2009/8/3م.   )7597( برقـــم 

تاريخ: 2019/8/3م

و�ضرائط  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  بوينت.  /ميكرو  وكالة 
برقـــم  �ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  فح�س. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2016/7/12م.   )10740(

تاريخ: 2019/7/12م

الوكــالــة/حماليل.  مو�ضــوع  �ضتيك.  دايجنو  /اجاب  وكالة 
 )6855( برقـــم  �ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2008/3/4م. وذل

2019/3/4م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  اتــ�ــس.  بــي  ام  جــي  /فــريــنــج  وكــالــة 
برقـــم  الغزايل.  عبده  علي  باإ�ضـم/ف�ضل  امل�ضجـلة  ــة.  اأدوي
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2002/2/3م. وذلك    )4277(

2019/2/3م
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الوكــالــة/ مو�ضــوع  الــدوائــيــة.  لل�ضناعات  ــرج  /ب وكــالــة 
برقـــم  الغزايل.  عبده  علي  باإ�ضـم/ف�ضل  امل�ضجـلة  ــة.  اأدوي
)5313( وتاريـخ:2005/2/21م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/21م

وكالة /ديف لل�ضناعات الدوائية. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوية 
الغزايل.  عبده  علي  باإ�ضـم/ف�ضل  امل�ضجـلة  اأ�ضناف.  خم�ضة 
برقـــم )6936( وتاريـخ:2008/4/20م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/4/20م

الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  ــا.  ــارم ف ــرات  ــت /خم وكــالــة 
 )9059( برقـــم  الغزايل.  عبده  علي  باإ�ضـم/ف�ضل  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2013/1/8م. وذل

2019/1/8م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ايه.  ا�س  الدويل  /فرجن  وكالة 
 )4936( برقـــم  الغزايل.  عبده  علي  باإ�ضـم/ف�ضل  امل�ضجـلة 
ــــخ:2004/4/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/18م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ات�س.  بي  ام  جي  فارما  /ا�ضرتين  وكالة 
برقـــم  الغزايل.  عبده  علي  باإ�ضـم/ف�ضل  امل�ضجـلة  ــة.  اأدوي
)2957( وتاريـخ:1997/3/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/17م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /كــوري  وكالة 
 )3978( بــرقـــــــــــم  ـــزايل.  ـــغ ال ــده  ــب ع عــلــي  بــاإ�ــضـــــم/فــ�ــضــل 
ــــخ:2001/1/16م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/16م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  لل�ضادرات  /تورنت  وكالة 
برقـــم  الغزايل.  عبده  علي  باإ�ضـم/ف�ضل  امل�ضجـلة  ــة.  اأدوي
)1798( وتاريـخ:1992/3/18م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/18م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ايـــه.  ــس  ا� /�ــضــنــرتوم  وكــالــة 
 )4253( برقـــم  واالأدوية.  للتجارة  باإ�ضـم/الغزايل  امل�ضجـلة 
ــــخ:2002/1/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/19م

وكالة /موؤ�ض�ضة �ضينمو. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات دوائية. 
برقـــم  احلبي�ضي.  عــبــداهلل  �ضعيد  بــاإ�ــضـــــم/فــوؤاد  امل�ضجـلة 
)7833( وتاريـخ:2010/2/22م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/22م

وكالة /خمترات روبيو. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات دوائية. 
برقـــم  احلبي�ضي.  عــبــداهلل  �ضعيد  بــاإ�ــضـــــم/فــوؤاد  امل�ضجـلة 
)9989( وتاريـخ:2014/5/21م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/5/21م

غذائية.  الوكــالــة/مكمالت  مو�ضــوع  مــيــد.  /يف  وكــالــة 
برقـــم  احلبي�ضي.  عــبــداهلل  �ضعيد  بــاإ�ــضـــــم/فــوؤاد  امل�ضجـلة 
)7793( وتاريـخ:2010/1/18م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/18م

دوائية.  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  ــا.  ــارم /الدف وكالة 
برقـــم  احلبي�ضي.  عــبــداهلل  �ضعيد  بــاإ�ــضـــــم/فــوؤاد  امل�ضجـلة 
)7464( وتاريـخ:2009/5/18م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/5/18م
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امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /ديلوربي�س.  وكالة 
 )9959( برقـــم  احلبي�ضي.  عــبــداهلل  �ضعيد  باإ�ضـم/فوؤاد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2014/5/6م. وذل

2019/5/6م

اأ�ضنان. امل�ضجـلة  وكالة /فو�ضيما. مو�ضــوع الوكــالــة/معجون 
 )4606( برقـــم  احلبي�ضي.  عــبــداهلل  �ضعيد  باإ�ضـم/فوؤاد 
ــــخ:2003/2/23م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/23م

الوكــالــة/م�ضاعد  وكالة /بيدا اك�ضر�س املحدودة. مو�ضــوع 
برقـــم  �ضيبان.  نا�ضر  باإ�ضـم/عبدالرزاق  امل�ضجـلة  و�ضالمل. 
)9784( وتاريـخ:2014/1/29م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/29م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الطبية.  للكوا�ضف  الهالل  /م�ضنع  وكالة 
عبداهلل  نا�ضر  باإ�ضـم/عبدالرزاق  امل�ضجـلة  طبية.  كوا�ضف 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:1995/2/22م.   )285( برقـــم  �ضيبان. 

�ضنة من تاريخ: 2019/2/22م

وكالة /هايان ميتجوز. مو�ضــوع الوكــالــة/�ضا�س امل�ضح , �ضفنج 
�ضيبان.  عبداهلل  نا�ضر  باإ�ضـم/عبدالرزاق  امل�ضجـلة  التن�ضيق. 
برقـــم )7800( وتاريـخ:2010/1/23م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/23م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  لالأدوية.  /النيل  وكالة 
برقـــم  العامري.  عبدالرحمن  حممد  باإ�ضـم/عبدالر�ضيد 
)3612( وتاريـخ:1999/7/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/7/17م

فارما  فالني   / انرتنا�ضيونال  �ضوتيكال  فارما  /فالني  وكالة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  �ضيوتيكال. 
 )4319( بــرقـــــــــــم  عــبــدالــرحــمــن.  حمــمــد  عــبــدالــر�ــضــيــد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2002/4/7م. وذل

2019/4/7م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  لالأدوية.  اال�ضكندرية  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  لالأدوية.  احلــارث  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  ــة.  اأدوي
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2003/3/1م. وذلك    )4627(

2019/3/1م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  لالأدوية.  القاهرة  /�ضركة  وكالة 
العامري.  عبدالرحمن  حممد  باإ�ضـم/عبدالر�ضيد  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1999/1/5م.   )3482( برقـــم 

تاريخ: 2019/1/5م

مو�ضــوع  الــدوائــيــة.  لل�ضناعات  العاملية  /ال�ضركة  وكــالــة 
امل�ضجـلة  الدوائية.  لل�ضناعات  العاملية  الوكــالــة/ال�ضركة 
 )4289( بــرقـــــــــــم  لـــالأدويـــة.  ــــارث  احل بــاإ�ــضـــــم/مــوؤ�ــضــ�ــضــة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2002/3/4م. وذل

2019/3/4م

ــة.  ــي ــدوائ ــه الــقــبــلــي لــلــ�ــضــنــاعــات ال ــوج ــة /�ــضــركــة ال ــال وك
باإ�ضـم/عبدالر�ضيد  امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع 
 )3345( ــم  ـــ ـــ ـــ ــرق ب الــــعــــامــــري.  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  حمـــمـــد 
ــــخ:1998/6/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/13م

الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  ايبك�س.  /مالتي  وكالة 
عبدالرحمن.  حممد  باإ�ضـم/عبدالر�ضيد  امل�ضجـلة  طبية. 
برقـــم )7565( وتاريـخ:2009/7/18م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/7/18م
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جافة.  الوكــالــة/بطاريات  مو�ضــوع  /زيــامــني.  وكــالــة 
باإ�ضـم/حممد عبده علي احلمادي. برقـــم )1976(  امل�ضجـلة 
ــــخ:1993/1/27م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/27م

�ضناعية.  الوكــالــة/معدات  مو�ضــوع  كوبكو.  /اطل�س  وكالة 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة تهامة للمحاريث والهند�ضة املحدودة. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1977/3/30م.   )422( برقـــم 

تاريخ: 2018/12/31م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  انيب�ضا.  /خمــتــرات  وكــالــة 
احلديثة  املتحدة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
وذلك   وتاريـخ:2013/12/25م.   )9722( برقـــم  لالأدوية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/25م

جراحية.  الوكــالــة/خيوط  مو�ضــوع  /دوج�ضان.  وكالة 
برقـــم  لالأدوية.  احلديثة  املتحدة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة 
)7746( وتاريـخ:2009/12/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/12/8م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  ت�ضونفهاه.  /�ضني�ضن  وكالة 
برقـــم  �ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  طبية. 
)8410( وتاريـخ:2011/7/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/7/23م

ت�ضخي�ضية.  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  /كيملوك�س.  وكالة 
 )9434( برقـــم  �ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2013/7/3م. وذل

2019/7/3م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  مــوون.  /ميدجن  وكالة 
 )6665( برقـــم  �ــضــنــدق.  حمــمــد  يــحــيــى  بــاإ�ــضـــــم/يــحــيــى 
ــــخ:2007/9/30م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/9/30م

وكالة /موؤ�ض�ضة منتجات ا�ضبيك. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات 
حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  ت�ضخي�ضية.  خمرية 
�ضندق. برقـــم )5560( وتاريـخ:2005/8/17م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/8/17م

�ضفط.  الوكــالــة/اأنابيب  مو�ضــوع  �ضي�ضتم.  كر  /فاين  وكالة 
 )9215( برقـــم  �ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة 
ــــخ:2013/4/10م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/10م

الوكــالــة/حماليل  مو�ضــوع  كومييكا.  ال  بي  /جــي  وكالة 
لالأدوية.  الدين  اأبونور  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  خمرية. 
برقـــم )4575( وتاريـخ:2003/1/28م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/28م

الوكــالــة/كوا�ضف  مو�ضــوع  ميكروما�ضرت.  /خمترات  وكالة 
و�ضبغات خمرية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/يحيى يحيى حممد �ضندق. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2009/2/8م.   )7333( برقـــم 

تاريخ: 2019/2/8م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  اليكرتونيك.  ميديكال  /يوريت  وكالة 
حممد  يحيى  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  البول.  فح�س  اأ�ضرطة 
�ضندق. برقـــم )6427( وتاريـخ:2007/5/16م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/5/16م
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الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فورتي.  /البوريتوريز  وكالة 
 )4884( برقـــم  اجلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  امل�ضجـلة 
ــــخ:2004/2/15م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/15م

مو�ضــوع  الــدوائــيــة.  لل�ضناعات  اجلــزيــرة  /�ضركة  وكــالــة 
لالدوية  احلارث  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية. 
وامل�ضتلزمات الطبية. برقـــم )4480( وتاريـخ:9/17/              . 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/9/17م

الوكــالــة/م�ضتح�ضرات طبية.  فارما. مو�ضــوع  وكالة /مالتي 
برقـــم  عبدالرحمن.  حممد  باإ�ضـم/عبدالر�ضيد  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2004/12/14م.   )5207(

تاريخ: 2019/12/14م

وكالة /بي�ضتو�س املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/اأجهزة طبية. 
برقـــم  العريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبدال�ضالم  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/2/13م.   )10992(

تاريخ: 2019/2/13م

خمرية.  الوكــالــة/حماليل  مو�ضــوع  كيم.  /ايجي  وكالة 
برقـــم  العريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبدال�ضالم  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2009/2/8م. وذلك    )7338(

2019/2/8م

الوكــالــة/خيوط  مو�ضــوع  الطبية.  لالأدوات  /م�ضيتبا  وكالة 
العريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبدال�ضالم  امل�ضجـلة  جراحية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2015/1/12م.   )10295( برقـــم 

من تاريخ: 2019/1/12م

العظام.  تقومي  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /ريهان.  وكالة 
برقـــم  العريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبدال�ضالم  امل�ضجـلة 
)9758( وتاريـخ:2014/1/12م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/12م

وكالة /جيم�س لالأنظمة الطبية. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات 
العريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبدال�ضالم  امل�ضجـلة  طبية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/1/16م.   )11581( برقـــم 

من تاريخ: 2019/1/16م

وكالة /ات�س ال ال اليف كر. مو�ضــوع الوكــالــة/قرب الدم. 
برقـــم  العريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبدال�ضالم  امل�ضجـلة 
)5777( وتاريـخ:2006/2/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/19م

اأطفال.  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  جروب.  /ماك�س  وكالة 
برقـــم  العريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبدال�ضالم  امل�ضجـلة 
)9840( وتاريـخ:2014/2/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/23م

جتميل.  الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  /ايـــزل.  وكالة 
برقـــم  العريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبدال�ضالم  امل�ضجـلة 
)9841( وتاريـخ:2014/2/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/23م

وكالــــــة /اك�ضكفــــــــري. مو�ضـــــــوع الوكــالــة/مـــــنـــتــــــجات 
)C-Arm Xray(. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبدال�ضالم حيدر مقبل 
وذلك   وتاريـخ:2018/1/23م.   )11594( برقـــم  العريفي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/23م
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وكالة /�ضي�ضتا جينك�س. مو�ضــوع الوكــالــة/م�ضتلزمات طبية. 
 )7840( برقـــم  عثمان.  عبدالقوي  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل ـــخ:2010/2/24م. وذل ــــ ـــاري وت

2018/2/24م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  بــي.  �ضي  /يــو  وكالة 
 )505( بــرقـــــــــــم  ــان.  ــم ــث ع ــوي  ــق ــدال ــب ع ــد  ــم ــم/اأح ـــ ــض ــاإ� ب
تاريخ:  من  �ضنتني  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:1996/12/24م. 

2017/12/24م

وكالة /فار�ضيم. مو�ضــوع الوكــالــة/م�ضتح�ضرات �ضيدالنية. 
 )3071( برقـــم  عثمان.  عبدالقوي  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة 
ــــخ:1997/7/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2018/7/21م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /تيلوت�س.  وكــالــة 
 )4451( برقـــم  والــتــوكــيــالت.  للتجارة  بــاإ�ــضـــــم/الــ�ــضــرق 
ــــخ:2002/8/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2018/8/12م

�ضنفني.  الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة  مو�ضــوع  /جالك�ضو.  وكــالــة 
 )8939( برقـــم  عثمان.  عبدالقوي  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2012/11/7م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2018/11/7م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /فــارمــاتــون.  وكالة 
 )3412( بــرقـــــــــــم  ــمــان.  عــث ــقــوي  عــبــدال ــم/اأحــمــد  ـــ ــض ــاإ� ب
ــــخ:1998/10/7م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2018/10/7م

الوكــالــة/اأدوية  مو�ضــوع  ترايوتيك�س.  /كونرتولد  وكالة 
برقـــم  عثمان.  عبدالقوي  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة  جتميلية. 
)3871( وتاريـخ:2000/7/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/7/23م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  تايفرتون.  /خمترات  وكالة 
 )4985( برقـــم  عثمان.  عبدالقوي  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل ـــخ:2004/5/31م. وذل ــــ ـــاري وت

2018/5/31م

الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  جيكال.  /�ضيمرتي  وكالة 
برقـــم  عثمان.  عبدالقوي  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة  طبية. 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2013/12/16م.  ـــ ــاري وت  )9692(

تاريخ: 2017/12/16م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  كيمكال  /كيمتاك  وكالة 
مبيدات زراعية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/ماجد علي �ضامر علي �ضايع. 
برقـــم )11114( وتاريـخ:2017/5/14م. وذلك  ملدة �ضنتني 

من تاريخ: 2018/5/14م

وكالة /خمترات الفا. مو�ضــوع الوكــالــة/حماليل. امل�ضجـلة 
 )8545( برقـــم  العنرتي.  ثابت  عــبــداهلل  باإ�ضـم/حمود 
ــــخ:2012/1/23م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/23م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  دك�س.  /فارما  وكالة 
 )2318( بــرقـــــــــــم  الــعــنــرتي.  عـــبـــداهلل  ــم/حــمــود  ـــ ــض ــاإ� ب
ــــخ:1995/6/29م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/29م
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وكالة /ربى لل�ضناعات الدوائية. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوية. 
برقـــم  العنرتي.  ثابت  عــبــداهلل  باإ�ضـم/حمود  امل�ضجـلة 
)8596( وتاريـخ:2012/3/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/24م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  الــدوائــيــة.  /�ــضــراف  وكــالــة 
العنرتي.  ثابت  عبداهلل  باإ�ضـم/حمود  امل�ضجـلة  دوائــيــة. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/4/25م.   )11746( برقـــم 

من تاريخ: 2019/4/25م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /بنتا�ضال.  وكــالــة 
 )9997( بــرقـــــــــــم  الــعــنــرتي.  عـــبـــداهلل  ــم/حــمــود  ـــ ــض ــاإ� ب
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2014/6/8م. وذل

2019/6/8م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  �ضيوميت  دبليو  /بي  وكالة 
ب�ضكويت. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �ضل�ضبيل للتجارة والتوكيالت. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/4/25م.   )11750( برقـــم 

من تاريخ: 2019/4/25م

ــلــرعــايــة الــ�ــضــحــيــة. مــو�ــضــــــــوع  وكـــالـــة /تـــي تـــي فـــارمـــا ل
امل�ضجـلة  وجتميلية.  �ضيدالنية  الوكــالــة/م�ضتح�ضرات 
 )10377( برقـــم  العلفي.  ح�ضني  عبدامللك  باإ�ضـم/ها�ضم 
ــــخ:2015/2/10م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/10م

الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  قــودي.  منتجات  /ت�ضويق  وكالة 
واال�ضتثمار  للتموين  اإمداد  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  غذائية. 
وذلك   وتــاريـــــخ:2014/2/10م.   )9810( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/10م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  بنكيزر.  /ريكيت  وكالة 
 )4566( برقـــم  الهمداين.  ح�ضن  ح�ضن  باإ�ضـم/عبدالهادي 
ــــخ:2003/1/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/18م

امل�ضجـلة  ذكيه.  الوكــالــة/بطاقات  مو�ضــوع  /�ضيلب.  وكالة 
 )10188( برقـــم  ال�ضياغي.  حممد  علي  باإ�ضـم/يحيى 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2014/10/30م. وذل

2018/10/30م

الوكــالــة/بطاقات  مو�ضــوع  جروب.  كارد  اي  بي  /�ضي  وكالة 
ال�ضياغي.  حممد  علي  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  بال�ضتيكية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2003/1/1م.   )4554( برقـــم 

تاريخ: 2019/1/1م

الوكــالــة/طابعات.  مو�ضــوع  اليكرتونك�س.  /فارجو  وكالة 
برقـــم  الــ�ــضــيــاغــي.  حمــمــد  عــلــي  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2003/1/1م. وذلك    )4553(

2019/1/1م

مو�ضــوع  �ضرهد.  ابو  احمد  عبداهلل  نا�ضر  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
عبداالرب  علي  باإ�ضـم/عادل  امل�ضجـلة  بري.  الوكــالــة/نقل 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2010/2/1م.   )7823( برقـــم  القد�س. 

�ضبع �ضنوات من تاريخ: 2013/2/1م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  التجميل.  ملنتجات  /�ضولفيك�س  وكالة 
قائد  قا�ضم  باإ�ضـم/في�ضل  امل�ضجـلة  �ضولفك�س.  منتجات  جميع 
حممد اجلوحلي. برقـــم )11556( وتاريـخ:2018/1/13م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/13م
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الوكــالــة/ مو�ضــوع  يـــرزاب.  �ضزناجد  /بــطــاريــات  وكــالــة 
برقـــم  زيد.  عبده  حممد  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  بطاريات. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2014/1/5م. وذلك    )9736(

2019/1/5م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  لــالإطــارات.  هاوهو  /�ضاندونغ  وكالة 
برقـــم  زيــد.  عبده  حممد  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  اإطـــارات. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2015/2/10م.   )10328(

تاريخ: 2019/2/10م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  والعناية.  لل�ضحة  /دي�ضبو�ضيف  وكالة 
العتيني.  اإبراهيم  باإ�ضـم/عبداهلل �ضوعي  كانيوالت. امل�ضجـلة 
برقـــم )9702( وتاريـخ:2013/12/18م. وذلك  ملدة خم�س 

�ضنوات من تاريخ: 2014/12/18م

وكالة /جارمن )اوربا( املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/معدات 
ات�ضال ومالحه. امل�ضجـلة باإ�ضـم/جمال برك التميمي. برقـــم 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2005/1/8م. وذلك    )5253(

2019/1/8م

وكالة /�ضركة ال�ضعد لل�ضناعات الدوائية. مو�ضــوع الوكــالــة/
برقـــم  التجارية.  اخلياط  باإ�ضـم/حمالت  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
)4482( وتاريـخ:2002/9/18م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/9/18م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ــدودة.  ــح امل /رمــديــكــا  وكــالــة 
 )4610( برقـــم  املح�ضار.  ابوبكر  باإ�ضـم/علوي  امل�ضجـلة 
ــــخ:2003/2/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/26م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  تكنولوجي�س.  /ان�ضتيو  وكالة 
برقـــم  قائد.  احمد  يا�ضني  باإ�ضـم/مدين  امل�ضجـلة  طبية. 
)9922( وتاريـخ:2014/4/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/14م

احلياة.  علوم  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /بايو.  وكالة 
 )9860( برقـــم  قائد.  احمد  يا�ضني  باإ�ضـم/مدين  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2014/3/4م. وذل

2019/3/4م

ا�ضتهالكية  الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  ــاالب.  ــت /دل وكــالــة 
للمخترات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/مدين يا�ضني احمد قائد. برقـــم 
)7826( وتاريـخ:2010/2/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/14م

ن�ضب  حتليل  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  /راديوميرت.  وكالة 
الغاز بالدم. امل�ضجـلة باإ�ضـم/مدين يا�ضني احمد قائد. برقـــم 
)9092( وتاريـخ:2013/1/30م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/30م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  االو�ضط.  ال�ضرق  بي  ايه  /نينا�س  وكالة 
قائد.  احمد  يا�ضني  باإ�ضـم/مدين  امل�ضجـلة  �ضناعية.  زيــوت 
برقـــم )8597( وتاريـخ:2012/3/25م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/3/25م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الدوائية.  لل�ضناعات  /بركات  وكالة 
اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبداهلل علي حممد الزبيدي. برقـــم 
)4689( وتاريـخ:2003/5/21م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/5/21م
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وكالة /جالجل )ام( ا�س دي ان. مو�ضــوع الوكــالــة/معجون 
برقـــم  القباطي.  ثابت  عبده  باإ�ضـم/منر  امل�ضجـلة  اأ�ضنان. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2010/4/4م. وذلك    )7881(

2019/4/4م

طبية.  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  نيوتك.  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/ال�ضروق لالأدوية وامل�ضتلزمات الطبية. برقـــم 
)5309( وتاريـخ:2005/2/12م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/12م

الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  البتيك.   / /بايوكلني  وكالة 
برقـــم  القباطي.  ثابت  عبده  باإ�ضـم/منر  امل�ضجـلة  طبية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2011/2/9م. وذلك    )8247(

2019/2/5م

النك�س  الذكر  الوكــالــة/جراب  مو�ضــوع  /دوجنكوك.  وكالة 
وامل�ضتلزمات  لــالأدويــة  باإ�ضـم/ال�ضروق  امل�ضجـلة  املطاطي. 
الطبية. برقـــم )5344( وتاريـخ:2005/3/5م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/3/5م

وكالة /جمموعة جن�ضنج ال�ضرق االو�ضط. مو�ضــوع الوكــالــة/
قائد.  احمد  يا�ضني  باإ�ضـم/مدين  امل�ضجـلة  طبية.  منتجات 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/1/16م.   )11562( برقـــم 

من تاريخ: 2019/1/16م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  جون�ضون.  اند  /جون�ضون  وكالة 
وحماليل خمترات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/مدين يا�ضني احمد قائد. 
برقـــم )8005( وتاريـخ:2010/6/19م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/6/19م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /�ــضــرتايــدز.  وكــالــة 
 )4588( بــرقـــــــــــم  قـــائـــد.  ــد  ــم اح يــا�ــضــني  ــم/مــديــن  ـــ بــاإ�ــض
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2003/2/2م. وذل

2019/2/2م

ال�ضالمة  وحقن  الوكــالــة/حقن  مو�ضــوع  /هــونــان.  وكالة 
وحقن االن�ضولني. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد �ضعيد حممد ح�ضن. 
برقـــم )10584( وتاريـخ:2016/2/2م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/2/26م

مو�ضــوع  املـــحـــدودة.  اخلــا�ــضــة  كــر  هيلث  /اهــيــلــي  ــة  وكــال
امليتمي.  احمد  باإ�ضـم/ا�ضماعيل  امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2013/2/6م.   )9104( برقـــم 

تاريخ: 2019/2/6م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الغذائية.  لل�ضناعات  /اململكة  وكالة 
 )7363( برقـــم  غالب.  ب�ضر  باإ�ضـم/ح�ضن  امل�ضجـلة  مكرونه. 
ــــخ:2009/2/16م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/16م

الوكــالــة/منتجات  ملنتجات االدوية. مو�ضــوع  وكالة /جوين 
االدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبداهلل اإ�ضماعيل ال�ضعيدي. 
برقـــم )8547( وتاريـخ:2012/1/21م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/21م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  اجنلني.  املتحده  /الكيميائية  وكالة 
ال�ضعيدي.  اإ�ضماعيل  عبداهلل  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  اأدوية. 
برقـــم )7308( وتاريـخ:2009/1/12م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/12م
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الوكــالــة/ �ضتاندرد. مو�ضــوع  فارما  �ضي   - ا�س   - وكالة /جي 
ال�ضعيدي.  اإ�ضماعيل  عبداهلل  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  اأدوية. 
برقـــم )10564( وتاريـخ:2016/1/9م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/9م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /�ضوتيك�س.  وكالة 
باإ�ضـم/حممد عبداهلل اإ�ضماعيل ال�ضعيدي. برقـــم )10565( 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2016/1/9م. وذل

2019/1/9م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ات�س.  بي  ام  متيثل  ارز  /ايبيوي  وكالة 
منتجات دوائية و�ضيدالنية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبداهلل 
ال�ضعيدي. برقـــم )3740( وتاريـخ:2010/1/2م.  اإ�ضماعيل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/2م

ــة /�ــضــتــ�ــضــالب بــلــو�ــضــكــا. مــو�ــضــــــــوع الــوكــــــــالــــــــة/مــواد  ــال وك
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  الــدوائــيــة.  واملنتجات  الغذائية  احلميه 

 )10156( برقـــم  ال�ضعيدي.  اإ�ضماعيل  عــبــداهلل  حممد 
ــــخ:2014/9/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2018/9/18م

خ�ضروات.  الوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  هارف�ضت.  /توب  وكالة 
برقـــم  احلــظــاء.  قا�ضم  احمد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2014/1/2م. وذلك    )9734(

2019/1/2م

مو�ضــوع  الكيميائية.  لل�ضناعة  /�ضنجدونابتا  وكــالــة 
باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  وخم�ضبات.  الوكــالــة/كيماويات 
احمد قا�ضم احلظاء. برقـــم )5257( وتاريـخ:2005/1/9م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/9م

الوكــالــة/حماليل  مو�ضــوع  فــارمــا.  ــن  الي /هيلث  وكــالــة 
برقـــم  باإ�ضـم/علي عبداهلل احمد قرا�س.  امل�ضجـلة  وريديه. 
)11549( وتاريـخ:2018/1/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/8م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  تروينك�س.  /�ضايكو  وكــالــة 
حممد  بن  حممد  باإ�ضـم/عبدالقادر  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
املجاهد. برقـــم )6758( وتاريـخ:2007/12/4م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2018/12/4م

�ضابون.   , الوكــالــة/كرمي  مو�ضــوع  للتجميل.  /ديانا  وكالة 
برقـــم  للتجارة.  االو�ــضــط  ال�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)3995( وتاريـخ:2001/1/28م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/28م

الوكــالــة/اأدوات  مو�ضــوع  بال�ضتيك�س.  بن  /لنيك  وكالة 
البعداين.  عبداهلل  احمد  باإ�ضـم/حممود  امل�ضجـلة  الكتابة. 
برقـــم )7676( وتاريـخ:2009/10/18م. وذلك  ملدة خم�س 

�ضنوات من تاريخ: 2014/10/18م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  هــيــلــث.  ــال  ــن ــاردي /ك وكــالــة 
للتجارة  ال�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  الطبية.  كوردي�س 
 )12032( برقـــم  النفط.  حــقــول  وخــدمــات  والــتــوكــيــالت 
ــــخ:2018/10/9م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/10/9م

وكالة /�ضانويف. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات الرعايه ال�ضحيه. 
وخدمات  والتوكيالت  للتجارة  ال�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
وتــاريـــــخ:2018/7/14م.   )11878( برقـــم  النفط.  حقول 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/7/14م
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الوكــالــة/حملل  مو�ضــوع  الطبية.  للعلوم  /�ضينو  وكالة 
امرا�س الدم الكيمياء احليوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/ر�ضاد في�ضل 
قائد العريقي. برقـــم )9098( وتاريـخ:2013/2/4م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/4م

وكالة /اللينجر�س الطبية. مو�ضــوع الوكــالــة/اأجهزة طبية. 
برقـــم )9713(  العريقي.  قائد  في�ضل  باإ�ضـم/ر�ضاد  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2013/12/23م. وذل

2018/12/23م

الغاز.  الوكــالــة/معدات  مو�ضــوع  الطبية.  /ميديكار  وكالة 
برقـــم )9686(  العريقي.  قائد  في�ضل  باإ�ضـم/ر�ضاد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2013/12/4م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2018/12/4م

الوكــالــة/وحدات  مو�ضــوع  فوتوفواليتك.  /امييفي  وكالة 
الطاقة ال�ضم�ضية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد �ضامل احمد جميده. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/1/23م.   )10575( برقـــم 

من تاريخ: 2019/1/23م

الوكــالــة/م�ضخات  مو�ضــوع  مبب�س.  اي  ار  /�ــضــي  وكــالــة 
وغطا�ضات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد �ضامل احمد جميده. برقـــم 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2015/12/7م.  ـــ وتــاري  )10539(

تاريخ: 2017/12/7م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ايــالك.  /نوبل  وكالة 
برقـــم  املــحــدودة.  الطبية  احلديثة  النهدي  باإ�ضـم/�ضركة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2016/8/13م.   )10770(

تاريخ: 2019/3/6م

والتقنيات.  بالتجزئه  اخلا�ضة  الفرن�ضية  /املخترات  وكالة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  �ضيدالنية.  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع 
 )7409( برقـــم  املحدودة.  الدولية  الطبية  النهدي  �ضركة 
ــــخ:2009/3/28م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/28م

من  املنتجات  الوكــالــة/كل  مو�ضــوع  فارما.  /ميدو  وكالة 
الدولية  الطبية  النهدي  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  ــة.  االدوي
وذلك   وتاريـخ:2017/4/4م.   )11037( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/4/4م

وكالة /معامل دي جيه اخلا�ضة املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
خمي�س  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  الوريدية.  ال�ضوائل  منتجات 
وتــاريـــــخ:2017/12/9م.   )11474( برقـــم  النهدي.  ميني 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/9م

طبية.  الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  /جــوانــدوجن.  وكالة 
املحدودة.  الدولية  الطبية  النهدي  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2015/2/19م.   )10344( برقـــم 

من تاريخ: 2019/2/19م

الغذائية.  لل�ضناعات  االوربــيــة  العمانية  /ال�ضركة  وكالة 
مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات غذاء االطفال. امل�ضجـلة باإ�ضـم/
 )11456( برقـــم  املحدودة.  الدولية  الطبية  النهدي  �ضركة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2017/11/22م. وذل

2018/11/22م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  بروك�س.  /خمــتــرات  وكــالــة 
املحدودة.  الدولية  الطبية  النهدي  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
برقـــم )6848( وتاريـخ:2008/2/27م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/2/27م
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وكالة /�ضيمك�س فارما اخلا�ضة املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
منتجات دوائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضالح خمي�س ميني النهدي. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/3/12م.   )11663( برقـــم 

من تاريخ: 2019/3/12م

الوكــالــة/اأدوية.  الكم املحدوده. مو�ضــوع  وكالة /خمترات 
املحدودة.  الدولية  الطبية  النهدي  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/3/11م.   )11013( برقـــم 

من تاريخ: 2019/3/11م

ـــــالــــــــة/اأدويــة.  الــوكـــ مــو�ــضــــــــوع  جهني�س.  /انــهــيــو  ــة  ــال وك
 )10541( برقـــم  فلهوم.  جعفر  عمر  باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2015/12/16م. وذل

2018/12/16م

الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  �ضنقلوفارما.  /�ضاندونق  وكالة 
منتجات ال�ضركة )ادوية(. امل�ضجـلة باإ�ضـم/خالد عمر جعفر 
فلهوم. برقـــم )11582( وتاريـخ:2018/1/24م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/1/24م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  لــالدويــة.  /�ضترلينغ  وكالة 
برقـــم  فلهوم.  جعفر  عمر  باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/11/11م.  ـــ ــاري وت  )11420(

تاريخ: 2018/11/11م

وكالة /جي دنكان. مو�ضــوع الوكــالــة/جميع منتجات ال�ضركة 
الدوائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد ناجي علي ال�ضايدي. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/1/31م.   )11590(

تاريخ: 2019/1/31م

خا�ضة  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  ام.  جي  /ا�ــس  وكالة 
برقـــم  لالأدوية.  املنى  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  بالت�ضخي�س. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2013/10/18م.   )4814(

تاريخ: 2018/10/18م

تخري�س  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /بر�ضينغ.  وكالة 
االذان. امل�ضجـلة باإ�ضـم/امر حممد عبداهلل الدعي�س. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/2/12م.   )11614(

تاريخ: 2019/2/12م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  جيدا�ضان.  ــوود  ف ايــه  /اوبـــي  وكــالــة 
للتجارة.  االوىل  باإ�ضـم/فتكو  امل�ضجـلة  ومعكرونة.  ا�ضباغيتي 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/1/22م.   )10970( برقـــم 

من تاريخ: 2019/1/22م

االنظمة  الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  كيوي.  /ورك  وكالة 
ــة االلـــكـــرتونـــيـــة. املــ�ــضــجـــــلــة بــاإ�ــضـــــم/الــ�ــضــركــة  ــاري ــج ــت ال
 )10320( بــرقـــــــــــم  لــلــتــكــنــولــوجــيــا.  الــدولــيــة  الــيــمــنــيــة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2015/2/3م. وذل

2019/2/3م

عالمة  الوكــالــة/�ضيارات  مو�ضــوع  موترن.  /باير�س  وكالة 
لال�ضتثمار  الروي�ضان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  دبليو.  ام  بي 
وذلك   وتاريـخ:1996/2/15م.   )2570( برقـــم  والتنمية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/15م

الوكــالــة/معكرونة.  مو�ضــوع  للمعكرونه.  /�ضالله  وكالة 
برقـــم  لــلــتــجــارة.  االأوىل  فتكو  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)10982( وتاريـخ:2017/2/7م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/7م
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الوكــالــة/ مو�ضــوع  انرتنا�ضيونال.  ــت  دن /فيتي  وكــالــة 
قا�ضم قائد  باإ�ضـم/في�ضل  امل�ضجـلة  اأ�ضنان.  م�ضتلزمات  ا�ضناف 
اجلوحلي. برقـــم )5760( وتاريـخ:2006/2/8م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/2/8م

وكالة /يوجن جني فارما املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات 
دوائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبده احمد عبده ال�ضالحي. برقـــم 
)7993( وتاريـخ:2010/6/13م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/6/13م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  بيواند.  /خمــتــرات  وكــالــة 
دوائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبده احمد غالب ال�ضالحي. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2015/2/25م.   )10352(

تاريخ: 2019/2/25م

الوكــالــة/مكمالت  مو�ضــوع  �ضيليكو.  /برين�س  وكــالــة 
برقـــم  ال�ضالحي.  احمد  باإ�ضـم/عبده  امل�ضجـلة  �ضحية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2014/1/5م. وذلك    )9735(

2019/1/5م

غذائية.  الوكــالــة/مكمالت  مو�ضــوع  /ميل�ضينغ.  وكالة 
برقـــم  ــاج.  ــاح ب �ــضــالــح  عــبــداهلل  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــامل  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/2/19م.   )11631(

تاريخ: 2019/2/19م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ال�ضيدالنية.  للمواد  /ايتي�س  وكالة 
برقـــم  باحاج.  �ضالح  عبداهلل  باإ�ضـم/�ضامل  امل�ضجـلة  اأدوية. 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:1995/2/5م.   )251(

2019/2/5م

امل�ضجـلة  الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  /�ــضــانــتــي.  وكــالــة 
 )11001( برقـــم  بــاحــاج.  �ضالح  عــبــداهلل  باإ�ضـم/�ضامل 
ــــخ:2017/2/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/26م

وكالة /املتحدة لالدوية. مو�ضــوع الوكــالــة/حليب. امل�ضجـلة 
 )10374( برقـــم  بــاحــاج.  �ضالح  عــبــداهلل  باإ�ضـم/�ضامل 
ــــخ:2015/3/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/12م

طبية.  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فارما.  /نوقوم  وكالة 
برقـــم  ــاج.  ــاح ب �ــضــالــح  عــبــداهلل  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــامل  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2014/2/6م. وذلك    )9801(

2019/2/6م

دوائية.  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فارما.  /�ضايف  وكالة 
برقـــم  ــاج.  ــاح ب �ــضــالــح  عــبــداهلل  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــامل  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/2/14م.   )10994(

تاريخ: 2019/2/14م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ابزورينت.  /نا�ضونال  وكالة 
 )1399( برقـــم  بــاحــاج.  عبداهلل  باإ�ضـم/�ضامل  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:1989/3/8م. وذل

2019/3/8م

امل�ضجـلة  ــة/اأدويــة.  ـــ ـــ ــال ـــ الــوكـــ مــو�ــضــــــــوع  ــال.  ــي /ب ــة  ــال وك
 )8307( برقـــم  ــاج.  ــاح ب �ــضــالــح  عــبــداهلل  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــامل 
ــــخ:2011/3/20م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/20م
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وكالة /�ضويزيري�س �ضاطو. مو�ضــوع الوكــالــة/كب�ضوالت زيت 
الدهن الذهبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضامل عبداهلل �ضالح باحاج. 
برقـــم )7373( وتاريـخ:2009/2/23م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/2/23م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  للت�ضنيع.  احلــافــظ  /من�ضاة  وكــالــة 
م�ضتلزمات طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضامل عبداهلل �ضالح باحاج. 
برقـــم )6870( وتاريـخ:2008/3/17م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/3/17م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  لــالأدويــة.  النــد  /فارما  وكالة 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضامل عبداهلل �ضالح باحاج. برقـــم )5308( 
ــــخ:2005/2/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/19م

وكالة /�ضركة �ضناعات منتجات احلليب. مو�ضــوع الوكــالــة/
باحاج.  �ضالح  عبداهلل  باإ�ضـم/�ضامل  امل�ضجـلة  اأطفال.  حليب 
برقـــم )4890( وتاريـخ:2004/2/17م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/2/17م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /ا�ــضــفــورد.  وكــالــة 
 )1398( ــم  ـــ ـــ بــرقـــ بــــاحــــاج.  ـــداهلل  ـــب ع بـــاإ�ـــضـــــــم/�ـــضـــامل 
ــــخ:1989/3/11م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/11م

وتيوبات.  الوكــالــة/تواير  مو�ضــوع  تاير.  /ارتاويل  وكالة 
برقـــم  الت�ضامنية.  للتجارة  �ضر  باإ�ضـم/اإخوان  امل�ضجـلة 
)6272( وتاريـخ:2007/2/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/10م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  كو�ضت.  /فيتا  وكالة 
 )3734( برقـــم  واالدويــة.  للتجارة  الرحمة  باإ�ضـم/�ضركة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1999/12/21م. وذل

2018/12/21م

وكالة /كروجر. مو�ضــوع الوكــالــة/اأغذية اأطفال. امل�ضجـلة 
 )3735( برقـــم  واالأدويــة.  للتجارة  الرحمة  باإ�ضـم/�ضركة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1999/12/21م. وذل

2018/12/21م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الوحيده.  العناية  م�ضنع  /�ضركة  وكالة 
عبداهلل  حممد  باإ�ضـم/اأمر  امل�ضجـلة  طبية.  م�ضتح�ضرات 
الدعي�س. برقـــم )9097( وتاريـخ:2013/2/4م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/2/4م

وكالة /يف ا�س الدولية. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات دوائية. 
برقـــم  والـــدواء.  للغذاء  فارما  تاج  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/7/24م.   )11906(

تاريخ: 2019/7/24م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فيديك�س.  ايــرو  /نينكا  وكالة 
جتميل. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبده احمد غالب ال�ضالحي. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/8/11م.   )10097(

تاريخ: 2019/8/11م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ناجنينغ.  جــروب  بي  ار  /واي  وكالة 
غالب  احمد  باإ�ضـم/عبده  امل�ضجـلة  �ضيدالنية.  منتجات 
ــخ:2017/12/26م.  ـــ ــاري وت  )11526( برقـــم  ال�ضالحي. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/26م
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الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  اخلا�ضة  فارما  /التيا  وكالة 
غالب  احمد  باإ�ضـم/عبده  امل�ضجـلة  الكبر.  احلجم  ذات  حقن 
ال�ضالحي. برقـــم )10577( وتاريـخ:2016/1/24م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/24م

وكالة /�ضيد ياليت. مو�ضــوع الوكــالــة/مواد تلوين اجلدران 
واالخ�ضاب. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد �ضالح احمد ميا�س. برقـــم 
)6240( وتاريـخ:2007/1/15م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/15م

امل�ضجـلة  الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  /ريــزمــا.  وكــالــة 
 )1396( ــــــــم  بــرقـــ ــاج.  ـــ ـــ بــاحـــ عـــبـــداهلل  ــامل  ــض ــم/� ـــ ــض ــاإ� ب
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:1989/3/8م. وذل

2019/3/8م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  و�ضركاه.  وايلد  /دكتور  وكالة 
�ضالح  عبداهلل  باإ�ضـم/�ضامل  امل�ضجـلة  و�ضنيه.  فمويه  �ضحية 
باحاج. برقـــم )10950( وتاريـخ:2017/1/14م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/1/14م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  املــحــدودة.  /مانكاتنر  وكالة 
دوائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبده احمد غالب ال�ضالحي. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/1/28م.   )11584(

تاريخ: 2019/1/28م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /ايكوبي  وكالة 
 )4428( برقـــم  الــتــجــاريــة.  ال�ضالحي  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة 
ــــخ:2002/7/20م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/20م

وقطع  الوكــالــة/�ضيارات  مو�ضــوع  موتور.  /تويوتا  وكالة 
برقـــم  بازرعه.  احمد  عمر  باإ�ضـم/ابوبكر  امل�ضجـلة  غيارها. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2013/2/9م. وذلك    )9109(

2019/2/9م

الور�س.  واآليات  الوكــالــة/معدات  مو�ضــوع  /ا�ضناب.  وكالة 
 )2708( برقـــم  بــازرعــه.  عمر  باإ�ضـم/اأبوبكر  امل�ضجـلة 
ــــخ:1996/7/20م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/20م

الوكــالــة/�ضيارات  مو�ضــوع  املحدودة.  موتورز  /هينو  وكالة 
برقـــم  بازرعه.  اأحمد  عمر  باإ�ضـم/اأبوبكر  امل�ضجـلة  هينو. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2010/6/9م. وذلك    )7985(

2019/6/9م

مو�ضــوع  الطبية.  للم�ضتح�ضرات  م�ضر  /�ــضــركــة  وكــالــة 
التجارية.  الورايف  باإ�ضـم/حمالت  امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية. 
�ضنة من  ملدة  وتــاريـــــخ:1977/2/9م. وذلــك   برقـــم )393( 

تاريخ: 2019/2/9م

ــنــاعــة الـــبـــطـــاريـــات.  ــة لــ�ــض ــي ــن ــوط ـــة /الـــ�ـــضـــركـــة ال ـــال وك
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  �ضيارات.  الوكــالــة/بطاريات  مو�ضــوع 
 )8565( بــرقـــــــــــم  الــقــا�ــضــي.  ــود  عــب حمــمــد  عــبــداحلــكــيــم 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2011/12/20م. وذل

2018/12/20م

الوكــالــة/زيوت.  مو�ضــوع  و�ضل.  اجلميح  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  القا�ضي.  عبود  حممد  باإ�ضـم/عبداحلكيم  امل�ضجـلة 
)9231( وتاريـخ:2013/4/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/17م
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طبية.  الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  اميك�س.  /اميا  وكالة 
برقـــم  واالدويــة.  للتجارة  الرحمه  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:1999/12/21م.   )3733(

تاريخ: 2018/12/21م

وكالة /فامي. مو�ضــوع الوكــالــة/لوالب وحبوب منع احلمل. 
برقـــم  واالدويــة.  للتجارة  الرحمه  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2006/11/11م.   )6137(

تاريخ: 2018/11/11م

اأطفال.  الوكــالــة/اأغذية  مو�ضــوع  فارماليز.  /معامل  وكالة 
برقـــم  واالدويــة.  للتجارة  الرحمه  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/11/4م.   )10202(

تاريخ: 2018/11/4م

وكالة /�ضبار�ضا فارما. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات �ضيدالنية. 
برقـــم  واالدويــة.  للتجارة  الرحمه  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/11/6م.   )10207(

تاريخ: 2018/11/6م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  اليف�ضاين�ضز  /كوري�س  وكالة 
اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد احمد عبداهلل جميل. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/2/26م.   )11643(

تاريخ: 2019/2/26م

وكالة /�ضركة النجم اجلديد ل�ضناعة املواد الغذائية. مو�ضــوع 
باإ�ضـم/النهروان  امل�ضجـلة  خفيفه.  غذائية  الوكــالــة/مواد 
وتــاريـــــخ:2007/2/7م.   )6270( برقـــم  العامة.  للتجارة 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/7م

مو�ضــوع  املــحــدودة.  وال�ضناعة  للمكائن  �ضنغ  /هــوب  وكالة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  الغذائية.  املــواد  جتهيز  الوكــالــة/مكائن 
 )7368( برقـــم  الــغــذائــيــة.  لل�ضناعات  �ضيفواي  �ضركة 
ــــخ:2009/2/22م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/22م

االت�ضاالت  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  /تان�ضك.  وكــالــة 
برقـــم  �ضعدان.  ناجي  �ضايع  باإ�ضـم/�ضاهر  امل�ضجـلة  املتنقله. 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/12/20م.  ـــ ــاري وت  )11600(

تاريخ: 2018/12/20م

وكــالــة /�ــضــاملــيــد. مــو�ــضــــــــوع الــوكــــــــالــــــــة/مــكــمــل غــذائــي. 
 )9073( برقـــم  ال�ضامي.  قا�ضم  علي  باإ�ضـم/علي  امل�ضجـلة 
ــــخ:2013/1/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/14م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فــارمــا.  كــواجن  /دوجن  وكــالــة 
 )8216( برقـــم  ال�ضامي.  قا�ضم  علي  باإ�ضـم/علي  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2011/1/9م. وذل

2019/1/9م

الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  كولد.  فارما  /�ضركة  وكالة 
معروف.  �ضامل  علي  باإ�ضـم/عبدالرحمن  امل�ضجـلة  جتميل. 
برقـــم )11003( وتاريـخ:2017/2/28م. وذلك  ملدة �ضنتني 

من تاريخ: 2018/2/28م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /اليــف  وكالة 
 )9820( برقـــم  مــعــروف.  �ضامل  علي  باإ�ضـم/عبدالرحمن 
ــــخ:2014/2/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/12م
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امل�ضجـلة  الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  ــوك.  ــي /ت وكــالــة 
 )6921( برقـــم  االأحــــول.  احمد  �ضرحان  باإ�ضـم/احمد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2008/4/9م. وذل

2019/4/9م

الوكــالــة/مالب�س.  مو�ضــوع  املحدودة.  ا�س  ات�س  /بي  وكالة 
برقـــم  االأحــــول.  احمد  �ضرحان  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/6/24م.   )10039(

تاريخ: 2019/6/24م

ـــــوان. مــو�ــضــــــــوع الــوكــــــــالــــــــة/مــالبــ�ــس.  ــة /�ــضــيــف اإخ ــال وك
 )8730( برقـــم  االأحــول.  �ضرحان  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2012/6/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/12م

االج�ضام.  الوكــالــة/م�ضادات  مو�ضــوع  /�ضيماب.  وكالة 
برقـــم  االأحــــول.  احمد  �ضرحان  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة 
)7962( وتاريـخ:2010/5/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/5/24م

االي�ضكرمي  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /كايبارا.  وكالة 
االأحــول.  احمد  �ضرحان  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  والع�ضائر. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2014/2/4م.   )9797( برقـــم 

تاريخ: 2019/2/4م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /مد�ضل  وكالة 
برقـــم )10715(  العريقي.  �ضعالن  باإ�ضـم/عبداحلكيم عبده 
ــــخ:2016/6/15م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/15م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ضاين�س.  اليف  /فيرو  وكالة 
�ضعالن  عــبــده  باإ�ضـم/عبداحلكيم  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
وذلك   وتاريـخ:2018/4/21م.   )11747( برقـــم  العريقي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/4/21م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الكيماوية.  لل�ضناعات  /ليمرو  وكالة 
عبده  باإ�ضـم/عبداحلكيم  امل�ضجـلة  �ضيدالنية.  م�ضتح�ضرات 
وتــاريـــــخ:2013/2/5م.   )9101( برقـــم  العريقي.  �ضعالن 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/5م

دوائــيــة.  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /بــــاروك.  وكــالــة 
برقـــم  ح�ضن.  حممد  �ضعيد  باإ�ضـم/عبدالرحمن  امل�ضجـلة 
)11603( وتاريـخ:2018/2/7م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/7م

وكالة /دار الدواء لل�ضناعات البيطرية. مو�ضــوع الوكــالــة/
الهبل.  حممد  مهدي  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  بيطرية.  اأدوية 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2002/2/4م.   )4271( برقـــم 

تاريخ: 2019/2/4م

وكالة /ترابل. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات دوائية. امل�ضجـلة 
برقـــم  ــدودة.  ــح امل للتجارة  ال�ضفاء  مــنــارة  باإ�ضـم/�ضركة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/2/12م.   )11625(

تاريخ: 2019/2/12م

مو�ضــوع  الغذائية.  لل�ضناعات  االهلية  /ال�ضركة  وكــالــة 
ب�ضكويت.  والــرتلــوكــوز(  )كيك  غذائية  الوكــالــة/مواد 
واال�ضتثمار.  للتجارة  اخــوان  جلب  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
برقـــم )3510( وتاريـخ:1999/2/15م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/2/15م
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وكالة /�ضيكوندو فرجاين. مو�ضــوع الوكــالــة/مواد غذائية 
اخوان  جلب  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  و�ضوكالته.  وحلويات 
للتجارة. برقـــم )9789( وتاريـخ:2014/2/4م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/2/4م

وكالة /ايه بي لتجارة و�ضناعة االغذية امل�ضاهمه. مو�ضــوع 
والب�ضكويت واحللويات.  الكيك  املنتجات من  الوكــالــة/جميع 
واال�ضتثمار.  للتجارة  ــوان  اإخ جلب  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/1/20م.   )11542( برقـــم 

من تاريخ: 2019/1/2م

جميع  الوكــالــة/ع�ضل  مو�ضــوع  فارم�س.  /بيهايف  وكالة 
جلب  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  الع�ضل.  من  ال�ضركة  منتجات 
وتاريـخ:2015/1/18م.   )10306( برقـــم  للتجارة.  اخوان 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/18م

وكالة /ماين فودو�س. مو�ضــوع الوكــالــة/مك�ضرات. امل�ضجـلة 
 )9764( برقـــم  لــلــتــجــارة.  اإخــــوان  جلب  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:2014/1/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/21م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  واالغذية.  للمربيات  ثاي  /هاي  وكالة 
علك. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة جلب اإخوان للتجارة واال�ضتثمار. 
برقـــم )8225( وتاريـخ:2011/1/24م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/24م

 , الوكــالــة/ب�ضكويت  مو�ضــوع  لالغذية.  /تيفاين  وكالة 
اإخــوان  جلب  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  �ضوكالته.   , حلويات 
للتجارة واال�ضتثمار. برقـــم )3988( وتاريـخ:2001/2/4م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/4م

وكالة /اخلطوط اجلوية القطرية. مو�ضــوع الوكــالــة/تذاكر 
�ضفر وبوالي�س �ضحن. امل�ضجـلة باإ�ضـم/االأفاق العربيه للخدمات 
وذلك   وتاريـخ:2014/1/28م.   )4880( برقـــم  وال�ضياحة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/28م

مو�ضــوع  الــ�ــضــوريــة.  العربية  اجلــويــة  /اخلــطــوط  وكــالــة 
امل�ضجـلة  وال�ضحن.  اجلوي  النقل  خدمات  الوكــالــة/مبيعات 
باإ�ضـم/االأفاق العربيه للخدمات وال�ضياحة. برقـــم )4892( 
ــــخ:2014/2/22م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/22م

مو�ضــوع  املحدودة.  البحارللت�ضويق  عر  ال  �ضي  /تي  وكالة 
باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  كهربائية.  الوكــالــة/منتجات 
وتاريـخ:2005/3/20م.   )5328( برقـــم  للتجارة.  الوطنية 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/3/20م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  كوربري�ضن.  /دابـــوو  وكــالــة 
الكرتونية )رويال(. امل�ضجـلة باإ�ضـم/هائل �ضعيد اأنعم و�ضركاه. 
برقـــم )1235( وتاريـخ:1988/4/14م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/4/6م

وكالة /�ضيكتور / جي يف �ضي. مو�ضــوع الوكــالــة/تلفزيونات 
الوطنية  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  وم�ضجالت.  وفيديوهات 
للتجارة. برقـــم )3350( وتاريـخ:1998/6/21م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/6/21م

مو�ضــوع  والـــزيـــوت.  لل�ضحوم  املــتــحــدة  /الــ�ــضــركــة  وكــالــة 
عبداهلل  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  و�ضحوم.  الوكــالــة/زيوت 
وتاريـخ:2011/12/13م.   )8510( برقـــم  ال�ضباري.  احمد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/13م
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وكالة /�ضيفينج جو ك�ضينج تاير. مو�ضــوع الوكــالــة/اإطارات. 
برقـــم  ال�ضباري.  احمد  عبداهلل  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2004/11/22م.   )5179(

تاريخ: 2018/11/22م

الوكــالــة/كانيوالت  مو�ضــوع  كومبني.  انــد  ــاي  /ك وكالة 
القباطي.  علي  عبدالقادر  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  وريديه. 
برقـــم )7396( وتاريـخ:2009/3/15م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/3/15م

الوكــالــة/ وكالة /واي دي دي كنو�ضتك كوربر�ضن. مو�ضــوع 
علي  عبدالقادر  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  طبية.  م�ضتلزمات 
وتــاريـــــخ:2002/2/3م.   )4274( برقـــم  القباطي.  حممد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/3م

وكالة /كوهينور اند �ضرت�س. مو�ضــوع الوكــالــة/قطن و�ضا�س. 
برقـــم  القباطي.  علي  عبدالقادر  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
)8600( وتاريـخ:2012/3/25م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/25م

الوكــالــة/اأ�ضناف  مو�ضــوع  املحدودة.  /اكوبايوتيك  وكالة 
حممد  علي  عبدالقادر  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  ت�ضخي�ضية. 
وذلك   وتــاريـــــخ:2003/4/15م.   )4661( برقـــم  القباطي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/4/15م

كيميائية.  الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  /بــانــريــاك.  وكــالــة 
 )4330( برقـــم  الطبية.  ال�ضادق  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة 
ــــخ:2002/4/15م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/15م

الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  انرتنا�ضونال.  /هوكي  وكالة 
برقـــم  الطبية.  ال�ضادق  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  طبية. 
)5737( وتاريـخ:2006/1/25م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/25م

الوكــالــة/حماليل.  مو�ضــوع  �ضواجني.  جن�ضان  /زهو  وكالة 
برقـــم  القباطي.  علي  عبدالقادر  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
)8241( وتاريـخ:2011/1/22م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/22م

الوكــالــة/حماليل.  مو�ضــوع  للمحاليل.  /ا�ضباثركت  وكالة 
القباطي.  حممد  علي  عبدالقادر  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
برقـــم )3276( وتاريـخ:1998/3/28م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/3/28م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  البال�ضتيكية.  احلافظات  /م�ضنع  وكالة 
علي  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  املياه.  حافظات  اأ�ضناف  جميع 
وتاريـخ:2006/2/2م.   )5781( برقـــم  الفقيه.  فارع  عبده 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/20م

منتجات  الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  /فيوكوك�س.  وكــالــة 
فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة  التجميل.  م�ضتح�ضرات 
احمد. برقـــم )7349( وتاريـخ:2009/2/14م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/2/14م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الدوائية.  لل�ضناعات  ر�ضد  /ابن  وكالة 
برقـــم  احمد.  فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
)7055( وتاريـخ:2008/6/28م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/6/28م
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طبية.  الوكــالــة/م�ضح�ضرات  مو�ضــوع  كــر.  /هــاي  وكالة 
 )6918( برقـــم  احمد.  فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2008/4/9م. وذل

2019/4/9م

وكالة /�ضركة تقنيات الطاقة احليوية. مو�ضــوع الوكــالــة/
عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة  )فيتامينات(.  غذائية  مكمالت 
ــخ:2014/1/14م.  وتــاريـــ  )9746( برقـــم  احمد.  فرحان 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/14م

امل�ضجـلة  الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  /اومــيــجــا.  وكــالــة 
 )7863( برقـــم  احــمــد.  فــرحــان  عــبــده  بــاإ�ــضـــــم/قــائــد 
ــــخ:2010/3/10م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/10م

وكالة /الرتانك الدوائية. مو�ضــوع الوكــالــة/كافة منتجات 
ال�ضركة الدوائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/هاين حممد �ضالح اال�ضول. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/10/2م.   )11343( برقـــم 

من تاريخ: 2018/10/2م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  املحدودة.  زي  /خمترات  وكالة 
 )9833( برقـــم  احمد.  فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2014/2/17م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/17م

الوكــالــة/�ضامبو.  مو�ضــوع  مرالنروتريز.  /ريكا  وكالة 
 )6835( برقـــم  احمد.  فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2008/2/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/13م

وكالة /رتاج لل�ضناعات الدوائية. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوية. 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/قائد عبده فرحان احمد. برقـــم )11024( 
ــــخ:2017/3/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/19م

امل�ضجـلة  الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  /لــونــيــك.  وكــالــة 
 )8347( برقـــم  احــمــد.  فــرحــان  عــبــده  بــاإ�ــضـــــم/قــائــد 
ــــخ:2011/4/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/12م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  كوتلر.  /فودجن  وكالة 
 )10978( برقـــم  احــمــد.  فــرحــان  عــبــده  بــاإ�ــضـــــم/قــائــد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2017/2/8م. وذل

2019/2/8م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  كو�ضميتك.  /فــارمــا  وكــالــة 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/قائد عبده فرحان احمد. برقـــم )11182( 
ــــخ:2017/6/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/14م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  لتد.  /�ضاندوز  وكالة 
برقـــم  االأدويــة.  وجتــارة  ل�ضناعة  اليمنية  باإ�ضـم/ال�ضركة 
)659( وتاريـخ:1979/12/18م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/12/31م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ــون.  /اورجــان وكالة 
برقـــم  االأدويــة.  وجتــارة  ل�ضناعة  اليمنية  باإ�ضـم/ال�ضركة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1991/3/9م. وذلك    )1676(

2018/12/31م
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الطبية.  املنتجات  ل�ضناعة  ال�ضحيه  العناية  /�ضركة  وكالة 
مو�ضــوع الوكــالــة/حماليل غ�ضيل الكلى. امل�ضجـلة باإ�ضـم/قائد 
وتــاريـــــخ:2014/7/21م.   )10080( برقـــم  فرحان.  عبده 

وذلك  ملدة �ضنتني من تاريخ: 2018/7/21م

وكالة /تايز هودوين ل�ضناعة امل�ضخات. مو�ضــوع الوكــالــة/
م�ضخات مياه. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبداهلل احمد احمد ال�ضنيدار. 
�ضنتني  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2003/3/23م.   )4639( برقـــم 

من تاريخ: 2018/3/23م

وكالة /بيزي اند نيد�ضي. مو�ضــوع الوكــالــة/م�ضخات مائيه 
احمد  احمد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  غاط�ضه.  كهربائية 
وذلك   وتاريـخ:2016/2/27م.   )2571( برقـــم  ال�ضنيدار. 

ملدة �ضنتني من تاريخ: 2018/2/27م

الوكــالــة/اأدوية  مو�ضــوع  �ضيوتيكال.  فارما  /اال�ضراء  وكالة 
برقـــم  احمد.  فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة  ب�ضرية. 
من  �ضنتني  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:2017/11/11م.   )11426(

تاريخ: 2018/11/11م

مو�ضــوع  العالجية.  للم�ضتح�ضرات  التطبيقية  /�ضركة  وكالة 
عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة  ع�ضبية.  الوكــالــة/م�ضتح�ضرات 
وتاريـخ:2014/7/24م.   )10087( برقـــم  اأحمد.  فرحان 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/7/24م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  �ضيوتيكال.  فارما  كر  /ميدا�س  وكالة 
احمد  علي  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  طبية.  ومنتجات  اأدوات 
املعدين. برقـــم )8584( وتاريـخ:2012/3/11م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/3/11م

مو�ضــوع  الطبية.  للم�ضتلزمات  جينلوجن  /ت�ضاجنزو  وكالة 
االبــر.  مــع  مــيــدانــيــة(  ـــر  )اإب الطبية  الوكــالــة/املحاقن 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/قائد عبده فرحان اأحمد. برقـــم )10081( 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل ـــخ:2014/7/22م. وذل ــــ ـــاري وت

2018/7/22م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  مــالــيــز.  تيبي  كـــرات  /هيبو  وكــالــة 
برقـــم  لالإ�ضتراد.  باإ�ضـم/�ضدى  امل�ضجـلة  طبية.  م�ضتلزمات 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2012/6/6م. وذلك    )8713(

2019/6/6م

الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  لـــالدويـــة.  ــو  ــارك /ف ــة  وكــال
برقـــم  لــالأدويــة.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1993/1/4م. وذلك    )1967(

2019/1/4م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /اكتوبر  وكالة 
 )1966( برقـــم  لــالأدويــة.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:1992/1/5م. وذل

2019/1/5م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  اوت�ضوكا.  م�ضر  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  لــالأدويــة.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1996/1/7م. وذلك    )2519(

2019/1/7م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  كومبني.  ــد  ان /مـــرز  وكــالــة 
 )4246( برقـــم  التجارية.  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
ــــخ:2002/1/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/12م
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الوكــالــة/ مــو�ــضــــــــوع  خــمــ�ــضــات.  خم�س  /م�ضنع  ــة  ــال وك
التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  جتميل.  م�ضتح�ضرات 
وذلك   وتــاريـــــخ:1993/1/17م.   )1972( برقـــم  لالأدوية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/17م

وكالة /ديفا هولدجن. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات �ضيدالنية. 
برقـــم  لــالأدويــة.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)7799( وتاريـخ:2010/1/25م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/25م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.   - ام   - وكالة /او 
 )5757( برقـــم  لــالأدويــة.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2006/2/8م. وذل

2019/2/8م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الدوائية.  لل�ضناعات  /البل�ضم  وكالة 
لالأدوية.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
برقـــم )2249( وتاريـخ:1994/2/19م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/2/19م

دوائية.  الوكــالــة/اأ�ضناف  مو�ضــوع  بي.  ايه  /ميدا  وكالة 
 )5793( برقـــم  التجارية.  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2006/3/6م. وذل

2019/3/6م

اأطــفــال.  الوكــالــة/اأغذية  مو�ضــوع  /فــريــالنــد.  وكــالــة 
 )5807( برقـــم  التجارية.  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
ــــخ:2006/3/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/19م

طبية.  الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  /ماركرل.  وكالة 
برقـــم  لــالأدويــة.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)5409( وتاريـخ:2005/4/25م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/25م

وكالة /فارما جرين. مو�ضــوع الوكــالــة/م�ضتح�ضرات طبية. 
برقـــم  لــالأدويــة.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)5408( وتاريـخ:2008/4/25م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/25م

الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  فارما.  اي  دي  /ام  وكالة 
لالأدوية.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  طبية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/4/10م.   )11714( برقـــم 

من تاريخ: 2019/4/10م

امل�ضجـلة  الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  ــــادو.  /زه وكــالــة 
 )11723( برقـــم  لالأدوية.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:2018/4/11م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/11م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  الدوائية.  �ضي  بي  /ايه  وكالة 
لالأدوية.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  دوائية. 
برقـــم )11776( وتاريـخ:2018/5/9م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/5/9م

الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  املتطوره.  الدولية  /ال�ضركة  وكالة 
لالأدوية.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/5/26م.   )11816( برقـــم 

من تاريخ: 2019/5/26م
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طبية.  الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  /اكــدميــا.  وكالة 
برقـــم  لــالأدويــة.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2005/5/9م. وذلك    )5423(

2018/5/9م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ها�ضكوليك.  اف  بي  /بي  وكالة 
برقـــم  لــالأدويــة.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2005/5/9م. وذلك    )5422(

2019/5/9م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /نــوفــوتــني.  وكــالــة 
 )5428( برقـــم  لــالأدويــة.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:2005/5/10م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/10م

طبية.  الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  /فاركوبي.  وكالة 
 )11112( برقـــم  التجارية.  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
ــــخ:2017/5/10م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/10م

الوكــالــة/�ضوكالته.  مو�ضــوع  لل�ضكوالته.  /بــرل  وكالة 
برقـــم  لــالأدويــة.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)6985( وتاريـخ:2008/5/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/5/19م

وكالة /موؤ�ض�ضة اكهارت. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوية. امل�ضجـلة 
 )6984( برقـــم  لــالأدويــة.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:2008/5/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/19م

جراحية.  الوكــالــة/خيوط  مو�ضــوع  اي.  ام  /ا�ــس  وكالة 
 )9529( برقـــم  التجارية.  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
ــــخ:2013/6/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/26م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ايــالك.  /فيفا  وكالة 
 )10426( برقـــم  لالأدوية.  التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2015/6/3م. وذل

2019/6/3م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الدوائية.  لل�ضناعات  /�ضفاء  وكالة 
التجارية  الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  دوائــيــة.  منتجات 
لالأدوية. برقـــم )2260( وتاريـخ:1994/3/2م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/3/1م

احليوية.  للم�ضتح�ضرات  العامه  امل�ضرية  /الهيئة  وكالة 
الفتح  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع 
التجارية لالأدوية. برقـــم )4047( وتاريـخ:2001/4/21م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/4/21م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  لالأدوية.  �ضعباين  رمزي  /معمل  وكالة 
اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/الر�ضيد لالأدوية وامل�ضتلزمات الطبية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2003/6/4م.   )4701( برقـــم 

تاريخ: 2019/6/4م

وكالة /اوركيديا. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/
 )11113( برقـــم  الطبية.  وامل�ضتلزمات  لــالأدويــة  الر�ضيد 
ــــخ:2017/5/10م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/10م
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الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  الدوائية.  تيت�ضا  /دار  وكالة 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة الر�ضيد لالأدوية وامل�ضتلزمات الطبية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/6/25م.   )11861( برقـــم 

من تاريخ: 2019/6/25م

مو�ضــوع  املـــحـــدودة.  للجب�س  الوطنية  /الــ�ــضــركــة  وكــالــة 
عبده  باإ�ضـم/بكيل  امل�ضجـلة  معباأ.  بــودره  الوكــالــة/جب�س 
وتــاريـــــخ:2016/12/25م.   )10923( برقـــم  النوار.  مثنى 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/25م

كهربائية.  الوكــالــة/اأدوات  مو�ضــوع  اليتي.  كو  /ماي  وكالة 
برقـــم  االحــلــ�ــضــي.  غــالــب  حممد  باإ�ضـم/طيب  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2012/1/2م. وذلك    )8534(

2019/1/2م

وكالة /زوهاي. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات �ضيدالنية ح�ضب 
االكوع.  حممد  حممد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة   .)1( امللحق 
برقـــم )10967( وتاريـخ:2017/1/25م. وذلك  ملدة �ضنتني 

من تاريخ: 2018/1/25م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املطاطية.  للمنتجات  /تكا�ضو  وكالة 
احمد  حممد  باإ�ضـم/حممود  امل�ضجـلة  اأطــفــال.  م�ضتلزمات 
اجلرادي. برقـــم )6571( وتاريـخ:2017/8/6م. وذلك  ملدة 

اربع �ضنوات من تاريخ: 2015/8/6م

الوكــالــة/مراوح  مو�ضــوع  كمبني.  فــان  /جــيــرال  وكالة 
برقـــم  �ضيف.  حممد  باإ�ضـم/عبدالعزيز  امل�ضجـلة  كهربائية. 
)3525( وتاريـخ:1999/2/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/3م

وكالة /ال�ضركة العربية ل�ضناعة االأدوية امل�ضاهمة. مو�ضــوع 
الوكــالــة/اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/ال�ضركة العربية لالأدوية. 
برقـــم )3778( وتاريـخ:2000/3/27م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/3/27م

وكالة /ال�ضركة املتحده ل�ضناعه االدوية. مو�ضــوع الوكــالــة/
برقـــم  لالأدوية.  العربية  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
)8023( وتاريـخ:2010/6/28م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/6/28م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فــارم.  /او�ضبا  وكالة 
 )4035( برقـــم  ـــالأدويـــة.  ل الــعــربــيــة  بــاإ�ــضـــــم/الــ�ــضــركــة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2001/4/3م. وذل

2019/4/3م

الوكــالــة/�ضوكالته  مو�ضــوع  جي.  ايه  زونا  /كوجي  وكالة 
وب�ضكويت. امل�ضجـلة باإ�ضـم/نبيل احمد نا�ضر اجلوزي. برقـــم 
)7430( وتاريـخ:2009/4/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/14م

مو�ضــوع  املــحــدودة.  االغــذيــة  ل�ضناعة  /مافالريو  وكالة 
امل�ضجـلة  واملــكــ�ــضــرات.  ــويــات  واحلــل الوكــالــة/ال�ضكاكر 
 )11675( برقـــم  اجلــــوزي.  نــا�ــضــر  احــمــد  باإ�ضـم/نبيل 
ــــخ:2018/3/20م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/20م

الوكــالــة/�ضوكوالته.  مو�ضــوع  جارتو.  /�ضوكوالته  وكالة 
 )4968( برقـــم  اجلوزي.  نا�ضر  احمد  باإ�ضـم/نبيل  امل�ضجـلة 
ــــخ:2004/5/17م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/17م
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مو�ضــوع  املـــحـــدودة.  الــغــذائــيــة  لل�ضناعات  /مــعــاد  وكــالــة 
نا�ضر  اأحمد  باإ�ضـم/نبيل  امل�ضجـلة  الوكــالــة/�ضوكوالته. 
اجلوزي. برقـــم )5804( وتاريـخ:2006/3/15م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/3/15م

الوكــالــة/اأقرا�س  مو�ضــوع  نياوك�س.  دي  /فورج�س  وكالة 
برقـــم  الزريقي.  �ضعيد  عبده  باإ�ضـم/فايز  امل�ضجـلة  حمراث. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2016/8/15م.   )10775(

تاريخ: 2018/8/15م

وريديه.  الوكــالــة/حماليل  مو�ضــوع  /اوت�ضوكا.  وكالة 
برقـــم  امليتمي.  حممد  احمد  باإ�ضـم/عبدالكرمي  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2011/1/3م. وذلك    )8200(

2019/1/3م

وكالة /موؤ�ض�ضة �ضوجن كون داجن لالأدوية. مو�ضــوع الوكــالــة/
اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/اإ�ضماعيل احمد حممد امليتمي. برقـــم 
)6581( وتاريـخ:2007/8/13م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/8/13م

مو�ضــوع  الدوائية.  لل�ضناعات  املحدودة  /ميدوكيمي  وكالة 
الوكــالــة/اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/جمموعة املح�ضار التجارية 
وذلك   وتاريـخ:2003/12/30م.   )4858( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/30م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /يبلكو  وكالة 
برقـــم  املحدودة.  التجارية  املح�ضار  جمموعة  باإ�ضـم/�ضركة 
)11696( وتاريـخ:2018/4/3م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/3م

وكالة /وملارك فارما. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات �ضيدالنية. 
برقـــم  الــعــزاين.  حممد  عيدرو�س  باإ�ضـم/�ضامل  امل�ضجـلة 
�ضنوات  ملدة ثالث  وذلك   وتاريـخ:2016/1/12م.   )10562(

من تاريخ: 2017/1/12م

مو�ضــوع  الطبية.  للم�ضتح�ضرات  العربية  /ال�ضركة  وكالة 
الوكــالــة/م�ضتح�ضرات طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عادل ابراهيم 
وذلك   وتاريـخ:2007/1/29م.   )6262( برقـــم  املزجاجي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/29م

جاهزة.  الوكــالــة/عطورات  مو�ضــوع  /بارنوم�س.  وكالة 
برقـــم  للتجارة.  االو�ــضــط  ال�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)4016( وتاريـخ:2000/3/11م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/11م

اغطيه  الوكــالــة/ان�ضجه  مو�ضــوع  فلوتك�س.  /بونارو  وكالة 
للتجارة.  االو�ضط  ال�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  البالط. 
برقـــم )2955( وتاريـخ:1997/3/16م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/3/16م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  اال�ضتهالكية.  للت�ضويق  /هيتا�ضي  وكالة 
منتجات كهربائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/ال�ضرق االو�ضط للتجارة. 
برقـــم )9167( وتاريـخ:2013/3/11م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/3/11م

االأدويــة.  الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  هــرال.  /معامل  وكالة 
برقـــم  الــطــريــقــي.  �ضالح  عــبــده  بــاإ�ــضـــــم/اأيــوب  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2016/12/5م.   )10912(

تاريخ: 2018/12/5م
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الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ــة.  ــالأدوي ل /كون�ضبت  وكــالــة 
برقـــم  الــطــريــقــي.  �ضالح  عــبــده  بــاإ�ــضـــــم/اأيــوب  امل�ضجـلة 
)10974( وتاريـخ:2017/2/6م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/6م

خمرية.  الوكــالــة/كوا�ضف  مو�ضــوع  /جي�ضان.  وكــالــة 
برقـــم  ــة.  االدوي لتجارة  فارما  الين  باإ�ضـم/�ضبت  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/5/30م.   )11154(

تاريخ: 2019/5/30م

وكالة /�ضوزهو كومنيق. مو�ضــوع الوكــالــة/مواد الفحو�ضات 
بخا�س.  ح�ضن  احمد  باإ�ضـم/عبداحلميد  امل�ضجـلة  املخرية. 
�ضنتني  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/1/12.   )10561( برقـــم 

من تاريخ: 2018/1/12م

وكالة /جياك�ضنج مي�ضون للمواد الطبية. مو�ضــوع الوكــالــة/
�ضمادات جراحية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبداحلميد ح�ضن بخا�س. 
�ضنتني  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/1/4م.   )10554( برقـــم 

من تاريخ: 2018/1/4م

الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  ميديكال.  ال  اف  /�ضركة  وكالة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  املــخــري.  للتحليل  البال�ضتيكية  املـــواد 
 )10544( بــرقـــــــــــم  بــخــا�ــس.  حــ�ــضــن  احــمــد  عــبــداحلــمــيــد 
تاريخ:  من  �ضنتني  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2015/12/20م. 

2017/12/20م

الوكــالــة/االختيارات  مو�ضــوع  ن�ضتك.  /دايــجــو  وكــالــة 
ال�ضريعة وم�ضتلزمات فح�س الدم. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبداحلميد 
احمد ح�ضن بخا�س. برقـــم )8212( وتاريـخ:2011/1/9م. 

وذلك  ملدة �ضنتني من تاريخ: 2018/1/9م

وكالة /نوفاتك. مو�ضــوع الوكــالــة/حماليل طبية. امل�ضجـلة 
 )8158( برقـــم  بخا�س.  ح�ضن  احمد  باإ�ضـم/عبداحلميد 
ــــخ:2010/11/8م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2018/11/8م

ت�ضخي�ضيه.  الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  كويك.  /لومي  وكالة 
برقـــم  بخا�س.  ح�ضن  احمد  باإ�ضـم/عبداحلميد  امل�ضجـلة 
)7227( وتاريـخ:2018/11/3م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/11/3م

الوكــالــة/ا�ضمده  مو�ضــوع  جــر�ــس.  ملتي  /يجتك  وكــالــة 
العامة.  للتجارة  االأحــول  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  �ضناعية. 
برقـــم )6874( وتاريـخ:2008/2/26م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/2/26م

وكالة /خيما نوفا اجرو. مو�ضــوع الوكــالــة/مبيدات زراعية. 
برقـــم  العامة.  للتجارة  االأحـــول  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)2266( وتاريـخ:1994/3/22م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/23م

وقطع  الوكــالــة/حراثات  مو�ضــوع  ا�س.  ايه  /زيتور  وكالة 
العامة.  للتجارة  ــول  االأح باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  غيارها. 
برقـــم )3325( وتاريـخ:1998/5/27م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/5/27م

وكالة /�ضيات ا�س ايه. مو�ضــوع الوكــالــة/�ضيارات. امل�ضجـلة 
 )4298( برقـــم  العامة.  للتجارة  االأحـــول  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:2002/3/20م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/20م
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الوكــالــة/ا�ضمده.  مو�ضــوع  /نابوتري�ضاين�س.  وكــالــة 
برقـــم  العامة.  للتجارة  االأحـــول  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)7359( وتاريـخ:2009/2/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/17م

الوكــالــة/�ضفاطات.  مو�ضــوع  املــحــدودة.  /كو�ضني  وكالة 
برقـــم  العامة.  للتجارة  االأحـــول  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1985/5/25م. وذلك    )870(

2019/5/25م

�ضنف  الوكــالــة/ا�ضمده  مو�ضــوع  اأي.   . ا�س  /ديرتيل  وكالة 
واحد. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة االأحول للتجارة العامة. برقـــم 
)8278( وتاريـخ:2011/2/22م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/22م

الوكــالــة/زيوت  مو�ضــوع  ليوبريكانت�س.  ال  /ار  وكــالــة 
العامة.  للتجارة  االأحول  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  وم�ضتقاته. 
برقـــم )3358( وتاريـخ:1998/6/27م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/6/27م

مو�ضــوع  الــفــوالذيــة.  للمنتجات  اجلــزيــره  /م�ضانع  وكــالــة 
الوكــالــة/منتجات احلديد الفوالذية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/راجح 
يحيى �ضعد البده. برقـــم )11307( وتاريـخ:2017/8/22م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/8/22م

الوكــالــة/حماليل  مو�ضــوع  املــيــاه.  لعلوم  /غــالــوب  وكالة 
برقـــم  النهدي.  عني  خمي�س  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  وريديه. 
)11655( وتاريـخ:2018/3/3م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/3م

مو�ضــوع  مبخور.  اآالت  ل�ضناعة  اخلطيب  /�ضركة  وكــالــة 
الوكــالــة/اآالت مبخور االملنيوم. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبداجلليل 
حممد علي النجار. برقـــم )11587( وتاريـخ:2018/1/27م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/27م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  واأوالده.  الــديــن  معز  /�ضيخ  وكــالــة 
واملح�ضار  حيان  ان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  طبية.  م�ضتلزمات 
وذلك   وتــاريـــــخ:1989/3/21م.   )1401( برقـــم  لالأدوية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/3/21م

الوكــالــة/توزيع  مو�ضــوع  كالين.  �ضميث  /جالك�ضو  وكالة 
حيان  باإ�ضـم/ابن  امل�ضجـلة  ــة.  االدوي من  امل�ضنعة  املنتجات 
واملح�ضار لالأدوية. برقـــم )10569( وتاريـخ:2016/1/19م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/19م

الوكــالــة/اأدويةثالثه  مو�ضــوع  كر.  هيلث  /ا�ضني  وكالة 
لالأدوية  واملح�ضار  حيان  ابن  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  اأ�ضناف. 
وامل�ضتلزمات الطبية. برقـــم )7828( وتاريـخ:2010/2/14م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/14م

وكالة /اي�ضائي. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/
 )10380( برقـــم  ــة.  ــالأدوي ل واملح�ضار  حيان  ابــن  �ضركة 
ــــخ:2015/3/16م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/16م

وكالة /بي تي يونيون كونفك�ضري ليمتد. مو�ضــوع الوكــالــة/
علكه. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة جلب للتجارة العامة واال�ضتراد. 
برقـــم )2946( وتاريـخ:1997/3/13م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/3/13م
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الوكــالــة/ مو�ضــوع  لــالأغــذيــة.  /ا�ــضــرتاتــيــمــيــك  وكــالــة 
برقـــم  جلب.  عبده  يحيى  باإ�ضـم/قا�ضم  امل�ضجـلة  ب�ضكويت. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2002/4/9م. وذلك    )4323(

2019/4/9م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحركات.  مل�ضخات  اأفبو  /�ضركة  وكالة 
ال�ضنيدار.  احمد  احمد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  م�ضخات. 
برقـــم )7949( وتاريـخ:2010/5/17م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/5/17م

مو�ضــوع  الدوائية.  لل�ضناعات  �ضينا  ابن  /خمترات  وكالة 
احمد  �ضلطان  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية. 
وذلك   وتاريـخ:1994/3/29م.   )2275( برقـــم  ال�ضيباين. 

ملدة �ضت �ضنوات من تاريخ: 2014/3/27م

الوكــالــة/نكهات  مو�ضــوع  فــود.  انــد  قلفورز  /جلف  وكالة 
برقـــم  باإ�ضـم/�ضعيد احمد علي احلمادي.  امل�ضجـلة  غذائية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2013/5/7م. وذلك    )9262(

2019/5/7م

غذائية.  الوكــالــة/نكهات  مو�ضــوع  لــيــالدار.  /ال  وكالة 
برقـــم  احلـــمـــادي.  عــلــي  ــد  ــم اأح باإ�ضـم/�ضعيد  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2013/6/3م. وذلك    )9382(

2019/6/3م

الوكــالــة/عجينة  مو�ضــوع  امللكية.  التمور  /م�ضنع  وكالة 
برقـــم  احلمادي.  علي  احمد  باإ�ضـم/�ضعيد  امل�ضجـلة  متــور. 
)8269( وتاريـخ:2011/2/20م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/20م

وكالة /�ضركة املوؤ�ض�ضة الوطنية للت�ضويق. مو�ضــوع الوكــالــة/
انابيب نيرو يال�ضت وقطع نامات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضالح احمد 
وتاريـخ:2017/1/23م.   )10960( برقـــم  ال�ضياين.  �ضالح 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/23م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  التجميل.  مل�ضتح�ضرات  /جليت  وكالة 
م�ضتح�ضرات جتميل. امل�ضجـلة باإ�ضـم/اإخوان ال�ضفاء للتجارة 
العامة. برقـــم )11012( وتاريـخ:2017/3/7م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/3/7م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  الب  بان  /خمترات  وكالة 
ال�ضفاء  اإخوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  جتميل.  م�ضتح�ضرات 
وتاريـخ:2012/4/24م.   )8664( برقـــم  العامة.  للتجارة 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/4/24م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  اال�ضيويه.  التجارية  /الرابطة  وكالة 
منتجات رعاية االطفال. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عاي�س من�ضر احمد 
القلي�ضي. برقـــم )9198( وتاريـخ:2013/4/1م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/4/1م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  العطور.  لت�ضنيع  بادما  /�ضركة  وكالة 
عطور. امل�ضجـلة باإ�ضـم/اإخوان ال�ضفاء للتجارة العامة. برقـــم 
)11050( وتاريـخ:2017/4/4م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/4م

للفئران.  �ضام  غر  الوكــالــة/�ضمغ  مو�ضــوع  /كوالنت.  وكالة 
 )4894( برقـــم  القلي�ضي.  من�ضر  باإ�ضـم/عاي�س  امل�ضجـلة 
ــــخ:2004/2/25م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/25م


